
Załącznik nr 63 
PROJEKT UMOWY         

 
zawarta w dniu ..................................r. w Radomiu pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „WYKONAWC Ą”  
a 
Skarbem Państwa – Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, 
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom  NIP 796-223-46-09 REGON 670897379 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie: 
………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM” 
 
 o następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i zagospodarowania  
odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt 
........................................... oraz bezpłatnego udostępnienia pojemnika/ów  przystosowanego/ych  
do składowania odpadów komunalnych na rzecz Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się postępować z przekazanymi odpadami w sposób zgodny 

 z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Z ustawą z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1289  
z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017  r., 
poz. 519 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) 
oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie stosownych delegacji ustawowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa, 
niezbędne do realizacji przedmiotowej umowy, a w szczególności wpisy, zezwolenia i decyzje 
właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami oraz 
zobowiązuje się do ich posiadania przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywania ich 
niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego. 

3. W razie utraty uprawnień, o których mowa w ust. 2, a w szczególności zezwolenia właściwego 
organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, Wykonawca jest 
zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku  
z odbiorem przez Wykonawcę odpadów po utracie posiadanego przez niego wpisu lub 
uprawnienia do gospodarowania tymi odpadami, a w szczególności jest zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu zapłaconych przez niego kar, opłat, odszkodowań lub innych należności. 



4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy przy dołożeniu najwyższej 
staranności uwzględniającej profesjonalny charakter świadczonych przez niego usług oraz 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa.  

5.   Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki; 
b) bezpłatną wymianę pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku bieżącej 
eksploatacji; 
c) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy; 
d)  zachowania czystości w miejscu wykonywania usługi; 
e)  zabezpieczenia miejsca pod względem BHP. 
f)   utrzymywania pojemników w stanie zapewniającym właściwe składowanie i estetykę. 

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 
lub likwidacyjnego. 

 
§ 3 

1.    Zamawiający winien gromadzić odpady komunalne w odpowiednich pojemnikach podstawionych  
przez Wykonawcę. 

2.  Zamawiający zapewni ustawienie pojemników na utwardzonej powierzchni oraz odpowiedni 
dojazd do miejsca składowania nieczystości stałych. 

3.   Zamawiający ponosi odpowiedzialność za pojemniki w okresie ich użytkowania, za wyjątkiem 
uszkodzeń nie wynikających z winy Zamawiającego (np. w trakcie opróżnienia pojemników 
przez Wykonawcę, działanie siły wyższej). 

 
§ 4 

1.  Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku   
w godz. 800 – 1500 w terminach ustalonych przez przedstawicieli Stron, lub na zgłoszenie 
telefoniczne, najpóźniej w ciągu 3 dni po dniu zgłoszenia potrzeby wywozu. 

2.  Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem z miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy, bez obciążania Zamawiającego kosztami transportu. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego odbiór przez niego 
odpadów, który będzie każdorazowo podpisywany przez osobę przekazującą odpady ze strony 
Zamawiającego.  

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę oraz opłacenia jej przez Zamawiającego. 

5. Ilość nieczystości stałych obliczana będzie na podstawie faktycznej ilości opróżnianych 
pojemników. 

6.  Okres rozliczeniowy przyjęto jako miesięczny liczony od 1-go do ostatniego dnia każdego 
miesiąca. 

7.  Zapłata należności nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane  
na wystawionej fakturze VAT, w ciągu ……..  dni (minimalnie 14 dni- maksymalnie 30 dni)  
od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i adekwatnej 
z umową, zgodnie ze złożoną ofertą. 

8.  W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe  
za opóźnienie. 

 
 



§ 5 
1. Maksymalną wartość umowy określa się na kwotę…………..  złotych brutto (słownie: 

……………złotych  ……/100 brutto). 
2. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i składniki niezbędne  

do wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Cena określona w ofercie jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem  
§ 7 ust.8.  

5. Zamawiający ma prawo do zmian w ilości, pojemności i częstotliwości opróżniania pojemników. 
Ilości zamawianych usług wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy są ilościami 
szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą one ulec zmianie w trakcie 
realizacji zamówienia, ale ogólna wartość świadczonych usług nie przekroczy kwoty  w § 5 ust. 1. 

6. Zamówienie przez Zamawiającego usług o wartości mniejszej niż określone w § 5 ust. 1, nie może 
stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niewyczerpania maksymalnej wartości 
umowy. 
 

§ 6 
1. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, określonej w § 5 
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
jedynie z ważnych przyczyn, o których nie miał wiedzy w chwili zawarcia umowy, a które  
to przyczyny powodują, że  dalsze wykonanie umowy grozi Wykonawcy rażącą startą. 

3. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty 
takiej kary umownej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur 
wystawianych przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie  
o potrąceniu i jego wysokości. 
 

§ 7 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.07.2018 r. do dnia  

30.06.2020 r., lub do wykorzystania łącznej kwoty wydatku brutto wskazanej w § 5 ust. 1,  
w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym  
w przypadku, gdy:  
a) Wykonawca nie wypełni któregokolwiek z warunków niniejszej umowy lub wykona swoje   
obowiązki nienależycie; 
b) nastąpi likwidacja jednostki organizacyjnej Policji lub utrata tytułu prawnego  
do nieruchomości; 
c) ogłoszona została upadłość lub likwidacja Wykonawcy. 

3.    Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  



4.    Umowa może być rozwiązania przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
Wykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie działalności będącej przedmiotem niniejszej 
umowy. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

6. W przypadku przejęcia przez Miasto lub Gminę gospodarki odpadami komunalnymi  
dla nieruchomości niezamieszkałych na podstawie uchwały Rady Miasta lub Gminy, stosownie  
do postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
przed upływem terminu obowiązywania umowy, umowa wygasa. Zamawiający zawiadamia  
o powyższym Wykonawcę formą pisemną. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-6 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z  tytułu wykonania części umowy. Wykonawca zrzeka się wszelkich innych roszczeń  
z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w okolicznościach wyżej wskazanych. 

8. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian 
postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany 
miejsca świadczenia usług, ustalonego wynagrodzenia, w sytuacji gdy: 
a) nastąpiła zmiana lokalizacji jednostki organizacyjnej Policji w obrębie tej samej miejscowości  
- umowa uwzględnia zmiany w zakresie adresu jednostki, a Wykonawca będzie zobowiązany 
świadczyć usługi na warunkach określonych w umowie; 
b) nastąpiła zmiana wysokości podatku VAT od towarów i usług; 
c) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia  
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany  
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykazanie zmiany 
kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiającego; 
d) wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Wykazanie zmiany kosztów spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji 
Zamawiającego. 

9. O zaistnieniu okoliczności stanowiącej zmiany cen, o których mowa w ust. 8 lit. b-d, Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego na piśmie, wskazując opis zmiany, pełne uzasadnienie (w tym  
czy i jaki wpływ zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę) oraz wskazanie procentowego wzrostu cen, celem akceptacji przez obie Strony 
umowy. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień 
wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za 
wykonanie usługi. 

 
§ 8 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
(tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub  analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, 
wykonującej w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na załadunku odpadów do 
specjalistycznego środka transportu i ich wywozie. 
 



2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1 Zamawiający w szczególności uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do przedłożenia 
Zamawiającemu w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodu spełnienia tego obowiązku 
w postaci: 
 
a) Pisemnego oświadczenia w tym zakresie zawierającego w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy.  
b) Potwierdzonych przez Wykonawcę lub podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopii umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia   czynności, których dotyczy w/wym. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z  dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umów o pracę powinna zastać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 
1997  o ochronie danych osobowych ( tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  
 
c) Dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które 
mogą przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych z wyjątkiem 
imienia i nazwiska dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń.   
 
3. Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązku przedłożenia Zamawiającemu  w wyznaczonym 
terminie dowodów, o którym mowa w ust. 2. będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o którym mowa w ust. 1. 
 
4. Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 1 zostanie spełniony również poprzez 
zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie. 
 
5. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w ust. 1 dotyczy 
również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców.  
W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą  regulować kwestię 
zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym, by bezwzględnie umożliwi ć 
Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 2 złożonych w tym 
przypadku przez podwykonawcę. Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań 
umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu stosownie do zapisów umowy Wykonawcy z Zamawiającym o realizację przedmiotu 
zamówienia. 
 
6. Zatrudnienie przez podwykonawców  lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych  
w niniejszym punkcie  osób do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1,  jest równoznaczne ze 
spełnieniem przez Wykonawcę  obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w ust.1 jedynie  
w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
 



7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
 
8. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 1 przez okres 
co najmniej 30 dni Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu zamówienia do czasu, 
w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania  zamówienia osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. 
 
9. Obowiązek zatrudnienia osób, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy Wykonawcy i podwykonawcy 
realizującego samodzielnie czynności objęte przedmiotem zamówienia bez potrzeby pozyskiwania 
pracowników oraz realizacji w ramach tego przedmiotu zamówienia dostaw. 
10. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wywiązaniu się z obowiązku dostarczenia dokumentów, 
o których mowa w ust.2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 5,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego odpowiednio w ust.2. 
 
11. Zamawiający może odstąpić od umowy o realizację przedmiotu zamówienia w przypadku gdy 
Wykonawca przez okres co najmniej 1 miesiąca nie będzie wypełniał obowiązków wskazanych w ust. 
1 i 2, 
 
12. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem 
nieważności.  
 
13. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia przez 
stronę dokonującą odstąpienia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

§ 9 
 

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść należnych mu wierzytelności  
na osoby trzecie. 

2. Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w postaci aneksu, podpisanego przez obie Strony umowy.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane polubownie, a w braku możliwości 
porozumień przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze  
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 

Załączniki: 

Nr 1 – kopia oferty-wykaz cennik asortymentowo-ilościowy. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJ ĄCY:  


